
 
 
 

> euroAtlantic airways aluga aviões das Linhas Aéreas de Angola 
 

O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways (EAA)Tomáz 
Metello referindo-se a notícias em circulação nos últimos dias relacionadas sobre um acordo 
entre a companhia que fundou e as Linhas Aéreas de Angola (TAAG) confirmou – a 
euroAtlantic e a TAAG concretizam um contrato de aluguer de aeronaves em sistema de 
dry-lease o que significa para quem não está muito familiarizado com a prontuário 
aeronáutico que a EAA apenas está a alugar os equipamento - logo que as Autoridades 
Aeronáuticas inscrevam os aviões da TAAG  no nosso Certificado de Operador Aéreo 
(COA) estarão disponíveis para o nosso core business ou seja o seu aluguer com 
tripulação manutenção e seguro - uma venda de serviços  que é identificado pela sigla 
ACMI - permite à companhia contratante manter a sua marca como marketing carrier 
fazendo a gestão comercial do voo. O Presidente da companhia do Grupo de Tomáz 
Metello e do Grupo Pestana refindo-se ainda ao acordo comercial com a companhia de 
bandeira angolana afirmou – com este acordo Angola enquanto não ultrapassar o 
processo das não conformidades com as normas da UE não está a sub-utilizar ou a 
imobilizar aviões Boeing acabados de ser entregues em Seatle pelo fabricante americano 
avaliados em dezenas de milhões de US dólares – posso também esclarecer que a 
Boeing tem acompanhado e prestado assistência no desenrolar destas negociações. 

A euroAtlantic airways opera equipamentos Boeing modelos B757-200 e B7667-300ER nos 
próximos dias vai ter a sua frota reforçada com dois modernos B777-200ER vindo de Luanda 
assumindo a total responsabilidade operacional aviões para os quais já existem clientes 
perfilando-se entre estes a própria companhia angolana. 

A euroAtlantic airways logo que existam outras notas relevantes objecto de notícias não 
deixará de informar os parceiros da comunicação social sobre um assunto que está a ser 
apontado por autoridades nacionais em ambos os países face ao número de pessoas 
afectadas como um dos mais visíveis nos últimos tempos em matéria de cooperação entre 
empresas dos dois países de língua portuguesa. 
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